
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO ,,GWIAZDY W FILHARMONII - OZDOBA 
CHOINKOWA” ORGANIZOWANEGO PRZEZ FILHARMONIĘ KASZUBSKĄ-WEJHEROWSKIE 
CENTRUM KULTURY 
 
  
1. Uczestnicy konkursu: 3 grupy wiekowe: 

- uczniowie klas 0-3 szkoły podstawowej. 
- uczniowie klas IV-VIII szkoły podstawowej. 
- uczniowie szkół ponadpodstawowych 
 

2.Cele, tematyka, warunki konkursu: 
Celem konkursu jest: 

- przybliżenie i zainteresowanie dzieci i młodzieży tradycjami Świąt Bożego 
Narodzenia, 
- rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych,  
- rozwijanie wyobraźni przestrzennej  
- pogłębianie umiejętności manualnych, twórczych i artystycznych,  
- umożliwienie zaprezentowania twórczości szerszemu gronu odbiorców 

  
Tematem konkursu są ozdoby choinkowe w kształcie gwiazdy w dowolnej technice: 
szydełkowane, wycinanki,   papierowe, drewniane, ze słomy, z drutu, materiałowe, z art. 
spożywczych, z materiałów recyklingowych, itp. .  
 
Każdy z uczestników ma za zadanie wykonać z własnych materiałów 1 ozdobę choinkową o 
max. wymiarach 0,5 m x 0,5 m. Prace należy  opatrzyć czytelną metryczką (imię, nazwisko, 
klasa, nazwa szkoły) umieszczoną   w widocznym miejscu. 
 
Prace powinny spełniać wszystkie „normy” choinkowe tzn. 

- być lekkie, 
- dekoracyjne, 
- posiadać odpowiednie zawieszenie. 

       
UWAGA ! Każda ozdoba choinkowa musi spełniać podstawowy warunek – dać się zawiesić 
na choince. 
 

    3. Nagrody. 

Organizatorzy konkursu przewidują dla  laureatów konkursu dyplomy i  nagrody rzeczowe za 

zajecie 3 pierwszych miejsc w danej kategorii wiekowej.  

4. Wybrane prace biorące udział w konkursie zostaną zaprezentowane na wystawie we Foyer 
Filharmonii Kaszubskiej 
 
5. . Do rozstrzygnięcia konkursu powołana zostanie trzy osobowa komisja, składająca się z 
pracowników Wejherowskiego Centrum Kultury 
 
6. Powołana przez organizatora komisja oceniać będzie prace w skali 1-5 wg poniższych 
kryteriów: 



 
- pomysłowość, 
- staranność wykonania, 
- wrażenia artystyczne, 
- nawiązanie do tradycji świątecznych. 
  

7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 3 grudnia 2021r.  
8. Prace konkursowe muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej nie przedstawianymi 
na innych konkursach. Złożenie pracy na konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o 
tych faktach(wypełniona Karta Zgłoszenia – Załącznik nr 1 do Regulaminu). 
9.Uczestnicy przesyłając prace na konkurs akceptują regulamin oraz wyrażają zgodę na 
bezpłatne publikacje w   
    celach marketingowych swoich prac – dla celów związanych z konkursem oraz prezentacją 
pokonkursową.   
    Prace złożone na konkurs nie są zwracane uczestnikom. 
10. Prace konkursowe powinny być dostarczone osobiście lub kurierem (odpowiednio 
zabezpieczone) na koszt Uczestnika Konkursu do siedziby Wejherowskiego Centrum Kultury, 
ul. Sobieskiego 255, 84-200 Wejherowo, z dopiskiem – „Gwiazdy w Filharmonii”, do dnia 1 
grudnia 2021r. do godz. 16:00 (decyduje data wpływu do siedziby Organizatora). 
11. Komisja oceni prace zgodnie z kartą oceny, stanowiącą załącznik nr 2 do regulaminu 
konkursu. Na zakończenie prac spisany zostanie protokół. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 1  
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU PLASTYCZNEGO 
„Gwiazdy w Filharmonii- ozdoba choinkowa” 
Wypełniony czytelnie i podpisany formularz należy wraz z pracą złożyć w siedzibie 
Wejherowskiego Centrum Kultury, do dnia 01.12.2021r., do godz. 16:00. 

Imię i nazwisko uczestnika 
lub opiekuna 

 

Wiek/kategoria  

Dane kontaktowe  

(telefon i adres e-mail)  

 
Oświadczam, że zgłoszona przeze mnie praca jest mojego autorstwa  
 
……………………….. ……………………….. 
    data, miejscowość, podpis 
 
 
ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE  ORAZ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
Ja, niżej podpisana(y) wyrażam zgodę na udział w konkursie „Gwiazdy w Filharmonii- ozdoba 
choinkowa” oraz oświadczam, że zapoznałam(em) się z Regulaminem Konkursu. 
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych                  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE  (dalej: „RODO”) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
moich, w celu przeprowadzenia konkursu przez Wejherowskie Centrum Kultury z siedzibą w 
Wejherowie, ul. Sobieskiego 255, 84-200 Wejherowo. 
 
DATA I PODPIS: ………………………………………………….. 
 
 



Załącznik nr 2 
 
KARTA OCENY KONKURSU PLASTYCZNEGO ,, GWIAZDY W FILHARMONII - OZDOBA 
CHOINKOWA” ORGANIZOWANEGO PRZEZ WEJHEROWSKIE CENTRUM KULTURY 
 
 
Kryterium dopuszczające: ozdoba da się zawiesić na choince 
TAK 
NIE* 
*W przypadku zaznaczenia „NIE” ozdoba nie podlega dalszej ocenie 
 
Ozdoba nr….. 
 

Kryterium Ilość punktów 

- pomysłowość,  

- staranność wykonania,  

- wrażenia artystyczne,  

- nawiązanie do tradycji świątecznych.  

SUMA  

 
 
Podpis członka komisji…………………………..



Załącznik nr 3 
 
PROTOKÓŁ Z OCENY KONKURSU PLASTYCZNEGO ,, GWIAZDY W FILHARMONII - OZDOBA 
CHOINKOWA” ORGANIZOWANEGO PRZEZ WEJHEROWSKIE CENTRUM KULTURY 
 
Kategoria: klasa …… 
 
Ilość prac zgłoszonych do konkursu………………. 
 
Ilość prac spełniających kryterium dopuszczające………………… 
 
 
I miejsce: ozdoba nr……………………………, autorstwa………………………………………. 
 
 
II miejsce: ozdoba nr……………………………, autorstwa………………………………………. 
 
 
III miejsce: ozdoba nr……………………………, autorstwa………………………………………. 
 
 
Inne postanowienia: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………… 
 
Podpisy członków komisji: 
 
 
1)…………………………. 
 
 
2)………………………….. 
 
 
3)………………………….. 
 
 
Wejherowo, dnia…………………. 
 


